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пропозицій, заходів, форм підтримки розвитку 
соціальної інфраструктури сільських територій 

важлива і має розглядатися в наступних роботах. 
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Федорчук А.М. Относительно методики оценки социальной инфраструктуры аграрного 

сектора 
В статье рассматриваются методические аспекты оценки социальной инфраструктуры аг-

рарного сектора. Предложена усовершенствованная методика интегральной оценки степени раз-
вития социальной инфраструктуры аграрного сектора. На примере Херсонской области проведе-
на её апробация, позволившая выявить практическую значимость применения методики в аграр-
ном секторе экономики.  
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Fedorchuk A.M. On methodology for assessment of the social infrastructure of the agrarian 

sector 
The article discusses methodological aspects of assessment of social infrastructure of the agrarian 

sector. This technique integral assessment of the degree of development of social infrastructure of the 
agrarian sector. On the example of Kherson region held her approbation, allowed to reveal the practical 
importance of using methods in the agricultural sector.  

Keywords: agrarian sector, social infrastructure, development factors, integrated assessment, quality of 
life 

 
Дата надходження до редакції: 25.05.2014 р. 
Резензент: д.е.н., професор Монастирський Г.Л. 
 
УДК 336.02:336.4:332.14 

ФОНДИ РОЗВИТКУ ГРОМАД: ДОСВІД МІЖНАРОДНОГО УСПІХУ  
ТА МОЖЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Ю. М. Петрушенко, к.е.н., доцент, Сумський державний університет 
 
У статті проаналізовано зарубіжний досвід функціонування фондів розвитку громад з метою 

використання цього інструменту фінансування місцевого розвитку в Україні. Розглянуто визна-
чення і функції фондів розвитку громад, їх структуру та джерела формування фінансових ресурсів. 
Проаналізовано перешкоди на шляху створення фондів розвитку громад та перспективи їх функці-
онування в Україні та в світі. 

Ключові слова: фонд розвитку громади, місцевий розвиток, грант, ендаумент. 
Постановка проблеми у загальному ви-

гляді. У різних країнах світу механізми, які вико-
ристовують представники локальних спільнот для 
впровадження практик місцевого розвитку та 
доброчинності, постійно трансформуються та 
ускладнюються. Громади створюють нові типи 
організаційних об’єднань, беруть активну участь 
в управлінні ними, поєднують та накопичують 
фінансові та інші ресурси. Члени локальних спі-

льнот аналізують власні потреби, підвищують 
рівень поінформованості про них у спільноті та 
модернізують програми, спрямовані на їх вирі-
шення, формування громадських лідерів, поси-
лення інститутів громадського суспільства.  

Міжнародний досвід соціально-економічного 
розвитку територіальних громад свідчить про те, 
що однією з найбільш ефективних форм суспільної 
організації на локальному рівні є на сьогодні фонди 
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розвитку громад. Зважаючи на дефіцит коштів у 
бюджетах територіальних громад, використання 
цього інструменту фінансування місцевого розвитку 
є досить перспективним для України. 

Аналіз основних публікацій. Фонди розви-
тку громад є прикладним інструментом фінансо-
вого менеджменту, який використовують міжна-
родні організації, що опікуються місцевим соціа-
льно–економічним розвитком. У таблиці 1 пред-

ставлені найбільш поширені визначення категорії 
«фонд розвитку громади», які прийняті організа-
ціями, що займаються розвитком фондів громад 
(Європейська мережа фондів громад, Світовий 
банк та Організацією всесвітніх ініціатив з під-
тримки грантодавців WINGS), а також визначен-
ня, які є прийнятими на рівні урядів окремих кра-
їн.  

Таблиця 1.  
Визначення фондів розвитку громад (складено на основі [3]) 

Організація чи країна Визначення 

США 

Фонд громади – це неприбуткова, автономна, нерелігійна благодійна організація, яка 
підтримується громадою і звільняється від сплати податків, довготерміновою метою якої є 
формування постійних фінансових фондів, створених окремими донорами для досягнення 
своїх благодійних цілей, а також для загального блага жителів визначеної географічної 
території, яка зазвичай не перевищує за розміром один штат 

Канада 
Фонд громади – це благодійна організація, що приділяє головну увагу накопиченню 
ендаументу, що спрямовується на розв’язання довготермінових проблем та задоволення 
поточних потреб громади 

Австралія 

Фонд громади – це незалежна, благодійна організація, яка працює на визначеній 
географічній територій та з часом формує ендаумент за допомогою пожертв від багатьох 
донорів у громаді. Він надає послуги громаді та своїм донорам, виділяє гранти й відіграє 
роль лідера і партнера в громаді задля задоволення широкого діапазону потреб на своїй 
території 

Європейська мережа 
фондів громад 

Фонд громади – це місцева організація–грантодавець, яка діє на певній географічній 
території та надає послуги жителям громади (грантоотримувачам) 

Світовий банк Фонди громади – це місцеві організації, які мобілізують місцеві благодійні внески з метою 
підтримки проектів із розвитку громади шляхом надання грантів 

Worldwide Initiatives 
for Grantmaker 
Support (WINGS) 

Фонд громади – це незалежна, неприбуткова, благодійна організація, яка працює на певній 
географічній території і яка з часом за рахунок внесків багатьох місцевих донорів формує 
власний цільовий капітал (ендаумент) 

 

Серед праць науковців, присвячених аналізу 
виникнення та функціонування фондів розвитку 
громад, на наш погляд, слід виокремили роботи 
О. Віннікова [2], В. Карпенко [5], П. Халла [15], 
Б. Цирюльнікова [13].  

Метою статті є узагальнення зарубіжного 
досвіду функціонування фондів розвитку громад 
для використання цього інструменту фінансуван-
ня місцевого розвитку в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Перший 
фонд розвитку місцевої спільноти (community 
foundation) створений у США в 1914 році [12, 10], 
коли в місті Клівленд місцевий банкір Фредерік 
Гаріс Гофф заснував першу організацію такого 
роду задля систематизації використання благо-
дійних пожертв на задоволення потреб громади. 
Як представник банківської сфери, він зробив 
важливий висновок про те, що потреби жителів 
громади постійно змінюються, а тогочасні гранто-
ві фонди, які створювалися зі спадщини мецена-
тів із чітко закріпленою незмінною метою, зі змі-
ною пріоритетних проблем громади втрачали 
ефективність. Одночасно Ф. Г. Гофф помітив, що 
банківські установи та великі підприємства виді-
ляють значну кількість дрібних грантів із власних 
коштів, керувати якими та відслідковувати ре-
зультати яких незручно.  

Тому новий тип грантових фондів потребу-
вав вбудованого механізму корекції цілей та під-

вищення ефективності управління. Такими меха-
нізмами, на думку Ф. Г. Гоффа, мали стати: 
представницькі органи фонду, що включали різ-
номанітних за представництвом членів громади; 
постійний моніторинг та уточнення потреб членів 
спільноти; конкурсний відбір проектів.  

На основі цих висновків Ф. Г. Гофф створив 
перший фонд розвитку місцевої спільноти у м. 
Клівленд, цільовий фонд коштів якого зараз на-
раховує понад мільярд доларів [12, 12]. 

С того часу ця соціальна технологія отрима-
ла розповсюдження в усьому світові. На сьогодні 
більше тисячі фондів діють у більше ніж ста краї-
нах і доводять ефективність та універсальність 
цієї форми місцевої доброчинності [16]. 

Особливо стрімкого поширення фонди роз-
витку громад набули останніми десятиріччями. 
Так, з 2000 до 2010 року їхня кількість у світі збі-
льшилася на 86% [16]. В Україні фонди розвитку 
громади почали створюватися наприкінці 90–х 
років ХХ століття [10, 7]. 

Тенденція поширення кількості фондів роз-
витку громад може пояснюватися низкою чинни-
ків, серед яких: гнучка організаційна модель та 
багатофункціональність; наявність міжнародних 
організацій та програм, які підтримують розвиток 
місцевих спільнот; глобальна тенденція щодо 
посилення інститутів громадянського суспільства 
[14]. Загальна передумова розвитку фондів роз-
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витку громад – це перехід від сприйняття місце-
вої спільноти як абстрактного «муніципального 
утворення» до більш системного розуміння міс-
цевої громади, яка має приховані ресурси та по-
єднує мешканців, що мають мету покращити се-
редовище свого проживання.  

Як і будь–яка форма місцевої доброчинності, 
фонди розвитку місцевих громад створюють ме-
ханізми взаємодопомоги у громаді, використову-
ючи наявні умови. Альтруїстична схильність до-
помагати один одному, згідно з низкою дослі-
джень поведінкової економіки, відноситься до 
природних схильностей, що спостерігаються в 
усіх культурах. Проте організаційні форми, що 
спираються на таку схильність в різних культурах 
відрізняються.  

Поступово практика використання фондів 
розвитку локальних спільнот відходить від тради-
цій розвинених країн Західної Європи та Північної 
Америки орієнтуватися на вимоги донорів і за-
знає впливу традицій країн, що розвиваються 
[15]. Місцева самоорганізація та благочинність 
стають набагато гнучкішими. Найбільш іннова-
ційні практики формулюються та проходять ап-
робацію в країнах Азії, Африки, Латинської Аме-
рики. Фонди розвитку громад у цих країнах вирі-
шують питання не притаманні розвиненим краї-
нам і не є апологетами раніше сформованих кон-
кретних концепцій самоорганізації місцевих спі-
льнот [12, 13]. 

Поширення фондів розвитку громад як в 
Україні, так і у всьому світі призвело до необхід-
ності виділення чітких ознак такої форми добро-
чинності. Причинами для цього стали популяр-
ність моделі фонду розвитку громади та її відме-
жування від суміжних практик локальної добро-
чинності. Оскільки ознаки фонду не є уніфікова-
ними, а тісно пов’язані із вимогами законодавст-
ва, стану розвитку громадської активності та 
усталених практик благочинності, укажемо лише 
базові характеристики фонду громади, наявність 
яких є обов’язковою і які відображаються у біль-
шості визначень. 

У визначеннях фонду розвитку громад, на-
ведених у таблиці 1 є спільні елементи, що хара-
ктеризують обов’язкові ознаки фондів громад. 
Розглянемо найбільш вагомі з них. 

Перша ознака – зв’язок фонду з конкретною 
географічною територією. Це положення означає, 
що всі програми, підтримані фондом, здійсню-
ються в межах територіального утворення (мік-
рорайону, міста, району чи області). При цьому 
термін «громада» розуміється в сенсі спільноти, 
що сформована за географічним критерієм, а не  
релігійною, політичною, культурною, чи будь–
якою іншою ознакою [12, 18]. 

Друга ознака – наявність ендаументу (фонду 
цільового капіталу). Відповідно важливою метою 
фонду є формування, накопичення та розвиток 
активів, які можна використати для задоволення 

потреб громади. Ендаумент формується із отри-
маних фінансових або інших матеріальних ре-
сурсів, переданих фонду розвитку громади за 
умови, що ці ресурси безпосередньо не витрача-
тимуться протягом визначеного періоду (або вза-
галі ніколи) [4]. Це робиться для того, щоб ресур-
си фонду використовувалися протягом тривалого 
періоду, а не витрачалися одноразово. Ресурси 
ендаументу зазвичай є внесками локальних під-
приємців, приватних осіб, владних інститутів або, 
в окремих випадках, формуються самими фон-
дами, якщо ті займаються підприємництвом. При 
цьому формування ендаументу є тривалим про-
цесом, який відбувається у тісному зв’язку із роз-
витком фонду. 

Третя ознака – перерозподіл фінансових ре-
сурсів за грантовою процедурою. Фонди розвитку 
місцевих громад докладають багато зусиль для 
заохочення інших контрагентів до активних дій. У 
більшості визначень підкреслюється, що досяг-
нення цілей фонду в основному відбувається не 
через реалізацію його власних операційних про-
грам, а шляхом надання грантів громадським 
організаціям, ініціативним групам або окремим 
особам на втілення проектів, що попередньо 
пройшли конкурсний відбір [1, 10]. Також у части-
ні визначень зазначається, що однією з форм 
діяльності фондів може бути надання безпосере-
днє або за допомогою сторонніх організацій по-
слуг бізнес–структурам: адміністрування благо-
дійних програм, розробка стратегії благодійності, 
розвиток соціального партнерства та поширення 
інформації про благодійні програми [10, 15]. 

Четвертою загальною ознакою фонду є те, 
що обов’язковим результатом його діяльності є 
сприяння вирішенню місцевих проблем. Біль-
шість визначень вказують на те, що всі аспекти 
основної діяльності фонду (співпраця із предста-
вниками влади, бізнесу та громади, моніторинг 
проблем спільноти, підготовка персоналу, фор-
мування цільового капіталу та надання грантів) 
спрямовані на укріплення громади й задоволення 
потреб її представників [1, 6]. 

Таким чином, фонди розвитку громад – це 
неурядові благодійні організації, що діють на пе-
вній території та оперують цільовим капіталом. 
Формами їхньої діяльності є надання грантів гра-
нтоотримувачам та послуг своїм донорам, а ос-
новними результатами діяльності –  вирішення 
соціально важливих місцевих проблем та підви-
щення якості життя. 

Основні функції фонду розвитку громад мо-
жна поділити за такими напрямами: формування 
фондів та подальше надання грантів, розвиток 
філантропії та благодійності, лідерство у місцевій 
доброчинності [1, 9]. Розглянемо їх детальніше: 

1. Залучення коштів представників спільноти 
та налагодження процедури надання грантів іні-
ціативним групам та представникам спільноти є 
найважливішими операційними напрямами дія-
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льності фонду розвитку громад. Налагодженість 
цих двох процесів забезпечує можливості фонду 
щодо роботи з визначення найбільш актуальних 
проблем спільноти та їх подальшому вирішенню. 
Актив фонду – шляхом опитування громади та 
рішеннями винесеними у складі експертних орга-
нів фонду – визначає пріоритетні соціальні пи-
тання та грантоотримувачів. 

2. Фонди розвитку громад є організаціями, 
що ініціюють розвиток широкого спектру практик 
благодійності та філантропії на місцевому рів-
ні. Фонди розвитку громад працюють над залу-
ченням широкого загалу мешканців громади до 
масштабної благодійної активності та залучення 
ресурсів членів громади. Володіючи актуальною 
інформацією щодо потреб членів спільноти, фо-
нди не лише працюють із грантоотримувачами, а 
й формують потенційних донорів і заохочують їх 
виділяти кошти на проекти, що потрібні громаді. 

3. Фонди громад є суспільними утвореннями 
із лідерськими характеристиками. Систематична 
активність в обраних напрямах, простежуванні 
результатів проектів, прозорість та підзвітність 
перед представниками громади надають фондам 
розвитку громад лідерські повноваження. Це при-
зводить до того, що такі організації є повноцінни-
ми учасниками суспільного діалогу із органами 
місцевої влади та самоврядування.  

Фонд розвитку громади створюється як гро-
мадська організація і може містити різні підрозді-
ли [12, 21]. Охарактеризуємо органи, що можуть 
входити до оформленої організаційної структури 
фонду. 

Рада засновників – вищий керівний орган 
фонду розвитку громади, який володіє правом 
прийняття та схвалення рішень, що пов’язані із 
довгостроковими планами функціонування орга-
нізації. До його складу зазвичай входить по од-
ному представнику від кожної організації чи осо-
би, які є засновниками. Рада засновників діє у 
координації із іншим органом – опікунською ра-
дою, якій передає частину повноважень. Набір 
повноважень відбувається емпіричним шляхом і 
може різнитися.  

Опікунська рада – стратегічний виконавчий 
орган фонду розвитку громади. Її основними фун-
кціями є нагляд за діяльністю фонду, дотриман-
ням законодавчих вимог, доцільністю та ефекти-
вністю використання коштів ендаументу органі-
зації, а також розробка та представлення раді 
засновників довгострокових стратегічних програм 
розвитку фонду. Окрім функціональних розхо-
джень, опікунська рада відрізняється від ради 
засновників тим, що її збори відбуваються наба-
гато частіше, а це означає, що члени опікунської 
ради мають приділяти набагато більше уваги 
питанням розвитку організації. Це необхідно бра-
ти до уваги, оскільки до складу опікунської ради 
зазвичай запрошуються керівники органів влади, 
бізнес–структур та впливових місцевих громадсь-

ких організацій, що мають інші обов’язки. 
Правління фонду є постійно діючим виконав-

чим органом, основною функцією якого є виді-
лення коштів на втілення програм організації та 
реалізацію грантових проектів. Іншими функціями 
правління фонду є: затвердження плану адмініс-
тративних витрат організації, регулярна підготов-
ка звітності, формування низової структури під-
розділів фонду, визначення їхніх функцій та кад-
рового складу. До складу правління може входи-
ти широке коло осіб, зокрема представники орга-
нізацій–засновників, благодійників, органів місце-
вої влади, громадські експерти. 

Іншими підрозділами фонду розвитку громад 
є контрольно–ревізійна комісія, а також (у випад-
ку великих масштабів та розгалуженої діяльності 
фонду) профільні комітети, які працюють за на-
прямами, що зазвичай визначаються використо-
вуваними інструментами фонду. Оскільки інстру-
менти фондів розвитку громад є достатньо різ-
номанітними, варто відмітити лише найбільш 
поширені з них [10, 17; 12, 13–14]: 

1. Загальний грантовий фонд, який форму-
ється з великої кількості внесків із приватних, 
підприємницьких та бюджетних джерел. Кошти 
загального грантового фонду використовуються 
для підтримки широкого набору суспільно значу-
щих інноваційних та пріоритетних проектів місце-
вих громадських організацій. Загальний фонд 
формує внески різного розміру в єдиний пул, що 
дозволяє потім розподіляти кошти за обраними 
напрямами. 

2. Тематичні грантові фонди, які формуються 
фондом розвитку громади для вирішення обраної 
задачі. Зазвичай це культурні локальні заходи 
або нагальні для місцевої спільноти проблеми 
екології чи благоустрою. Особливістю таких про-
ектів є обізнаність про них громадян та їхня по-
вторюваність. 

3. Іменні фонди приватних благодійників або 
корпорацій. Ці фонди можуть створюватися для 
формування іміджу підприємства або увіковічен-
ня благодійника чи родини. 

4. Стипендіальні програми або програми 
оплати навчання для студентів навчальних за-
кладів. Донорами таких програм є підприємства, 
які відчувають нестачу кваліфікованих кадрів за 
окремими спеціальностями. 

5. Програми пожертв, що збираються за до-
помоги підприємств. По–перше, пожертви можуть 
збиратися серед споживачів продукції місцевих 
підприємств, які поінформовані про те, що прибу-
ток від продажів продукції (або його частина) 
буде спрямований на благочинність. По–друге, 
внески можуть збиратися серед співробітників 
підприємств, які перераховують частину зарплати 
на реалізацію програм, обраних самими праців-
никами. Кошти в таких випадках збираються для 
визначених громадських некомерційних установ, 
що надають соціальні послуги або допомагають 
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певним соціальним категоріям громади. Фонд 
розвитку громади в обох випадках виконує обме-
жені посередницькі функції, які включають адмі-
ністрування коштів, моніторинг ефективності їх 
використання, збір даних та підготовку звіту. 

Точна структура підрозділів визначається у 
процесі утворення фонду й містить декілька ста-
дій [13]. 

На першій стадії – формується ініціативна  
група зацікавлених осіб, основною задачею якої є 
розуміння концепції фонду та її пропагування 
серед представників бізнесу, влади та громадсь-
ких активістів. На цій стадії відбуваються зустрічі 
із представниками вже існуючих фондів, а також 
у ході консультацій уточнюються пропозиції щодо 
структури фонду та напрямів діяльності. 

Друга стадія включає розроблення статуту 
фонду й залучення місцевих організацій, що ста-
нуть засновниками фонду. У якості таких органі-
зацій доцільно залучати бізнес–асоціації, комер-
ційні підприємства та найбільш досвідчені неко-
мерційні організації. Засновниками не можуть 
виступати державні органи влади. 

Пізніше під час реєстрації із представників 
організацій–засновників формується рада засно-
вників, а також органи управління фонду – опі-
кунська рада і правління фонду. До двох останніх 
органів можуть входити представники місцевої 
влади та громади, які при цьому не є засновни-
ками фонду.  

На третій стадії визначаються пріоритетні 
проблеми місцевої території. Для цього прово-
дяться дослідження, які точно визначають потре-
би громади, що дозволяє зробити напрями діяль-
ності фонду зрозумілими населенню та полегши-
ти отримання коштів місцевих донорів. 

Четверта стадія передбачає налагодження 
конкурсних процедур виділення грантів. На обра-
ні цілі залучаються кошти з різних джерел, а по-
тім проводиться відкритий конкурс проектів. Про-
зора конкурсна процедура та висвітлення у засо-
бах масової інформації дозволяє формувати по-
зитивний імідж у громаді, отримати довіру доно-
рів та підвищити конкуренцію серед проектів на 
отримання грантів. 

Останньою п’ятою стадією запуску фонду є 
створення звіту, який публічно представляється 
усім зацікавленим сторонам та широкому загалу.  

Варто зауважити, що в ході проходження та-
ких стадій фонди стикаються із низкою специфіч-
них перешкод. 

По–перше, складнощі виникають на етапі 
створення структури фонду й набору персоналу. 
Необхідно ретельно провести початкові перего-
вори із можливими контриб’юторами фонду та 
провести дослідження щодо ситуації в локальній 
спільноті, щоб у подальшому не відчувати проти-
дії та незацікавленості. Оскільки фонд розвитку 
громади створюється із довгостроковою метою, 
необхідно приділити увагу працівникам, що пред-

ставляють його та виконують відповідні функції. У 
якості адміністраторів при нагоді запрошують 
керівників, які мають досвід управління в некоме-
рційних організаціях або керівників із бізнес–
структур чи владних установ. Щодо співробітників 
фонду – оскільки в багатьох регіонах немає до-
статньої кількості працівників, які мають досвід 
розробки, відбору, контролю грантових проектів, 
існує практика найму зацікавлених осіб, які в по-
дальшому проходять спеціалізоване навчання 
[13]. 

По–друге, перешкодою, яку мають здолати 
усі новоутворені фонди місцевого розвитку, є 
залучення коштів на перші конкурси грантів та 
початкове адміністрування діяльності.  

По–третє, фонд, починаючи із початкового 
етапу свого функціонування, має уникати сторон-
нього впливу та контролю з боку влади чи бізнес–
структур, що надавали підтримку при створенні 
фонду, оскільки від цього залежить нейтральна 
позиція фонду в регіоні, незаангажованість кон-
курсних рішень та подальша незалежність. 

Суттєвими перешкодами для стабільної дія-
льності фондів розвитку громад, особливо на 
початковій стадії їхнього існування, є несформо-
вана культура благочинності та місцевої самоор-
ганізації, а також низький рівень довіри громадян 
до некомерційних організацій. Наслідками цього є 
те, що в країнах СНД частка приватних фінансо-
вих внесків складає менше 10% [6]. Додатково 
підтримувати довіру до фондів громад можуть 
засоби масової інформації шляхом надання пра-
вдивої інформації про їхню діяльність.  

Наприклад громадські організації у Польщі, 
які можуть отримати від населення 1% податку 
на доходи фізичних осіб, почали створювати при 
собі різні види засоби масової інформації, щоб 
популяризувати свою діяльність. Громадські ор-
ганізації, пов’язані з засобами масової інформа-
ції, отримують більші кошти. Це також збільшує 
прозорість у діяльності громадських організацій. 

Держава у свою чергу може стимулювати 
розвиток культури благочинності шляхом встано-
влення норм, що підтримуватимуть благодійність 
та фінансування проектів місцевого розвитку у 
вигляді податкових та інших преференцій.  

У тій же Польщі, сама податкова служба ре-
кламує можливість громадян взяти участь у ви-
трачанні своїх податків. Оскільки, щоб скориста-
тися цією можливістю, необхідно заповнити по-
даткову декларацію, де зі списку вибрати відпові-
дну громадську організацію. Це збільшує кількість 
осіб, що заповнюють декларації, оскільки 
обов’язково мають робити це тільки особи, що 
мають владні повноваження. 

Фонди розвитку громад, що включають в ке-
рівні підрозділи представників усіх провідних сек-
торів суспільства, здатні забезпечити об’єднання 
суспільних і трудових ресурсів членів громади та 
волонтерів, адміністративних ресурсів органів 
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влади та бізнес–структур, фінансових ресурсів 
донорів. Проте найбільш типовим та надійним 
джерелом коштів для реалізації проектів фонду 
розвитку громади є ендаумент, під яким розумі-
ється сформований недоторканий фонд коштів, 
що наданий фонду громади її донорами або на-
копичений фондом в процесі його діяльності. 
Ендаумент сам по собі не витрачається, а лише 
інвестується з метою отримання доходу, який у 
свою чергу використовується для забезпечення 
статутної діяльності фонду [4]. 

Варто відмітити, що термін «ендаумент» 
присутній у Податковому кодексі України (стаття 
170.7.5, Податковий кодекс України, 2011) і озна-
чає  «суму коштів або цінних паперів, які вносять-
ся благодійником у банк або небанківську фінан-
сову установу, завдяки чому набувач благодійної 
допомоги отримує право на використання проце-
нтів або дивідендів, нарахованих на суму такого 
ендаументу». Ендаумент може бути неоднорід-
ним за структурою та складатися з грошових ко-
штів, розміщених на рахунках у фінансових уста-
новах, цінних паперів, нерухомих активів тощо. 
Зважаючи на структуру ендаументу, дохід від 
нього може бути отриманий у вигляді процентів, 
дивідендів, орендної плати тощо [2].  

Наявність ендаументу забезпечує гаранто-
вані фінансові доходи фонду розвитку громади і 
визначає його фінансову стійкість та незалеж-
ність. В Україні, ендаументи зазвичай набувають 
форми депозитних рахунків у іноземній валюті, 
оскільки це є найменш ризикованим та відносно 
надійним способом отримання прибутку на капі-
тал. Хоча у вітчизняних умовах сформувати не-
доторканний цільовий фонд коштів не просто, 
однак організації, які планують забезпечити ста-
лість свого існування та розвитку, мають його 
поступово формувати. Проте зазвичай фонди 
розвитку громади стикаються з тривалою про-
блемою формування ендаументу. Для того, щоб 
доходи від накопиченого ендаументу покривали 
щорічні витрати фонду розвитку громади, його 
сума має дорівнювати щонайменше декільком 
десяткам тисяч доларів США. Накопичення фон-
ду коштів такого розміру в Україні потребує три-
валого періоду часу [9].  

Джерела формування ендаументу фондів 
розвитку громад є достатньо розгалуженими, а 
їхня диверсифікація є постійною задачею фонду. 
Якщо в Європі діяльність фондів значним чином 
залежить від підтримки бізнес–структур, то в Пів-
нічній Америці вагомим джерелом фінансування 
є кошти приватних осіб [8]. 

Щодо України, то за даними дослідження 
В. Карпенко [5] вітчизняні фонди розвитку громад 
станом на 2008 рік залучали кошти з таких дже-
рел: 81,5% фондів – внески приватних осіб, 
72,7% фондів – внески комерційних установ; 
45,5% фондів – грантові кошти міжнародних ор-
ганізацій; 18,2% фондів – гранти місцевих органі-

зацій та місцевого бюджету. 
Щодо спектру джерел формування фонду 

коштів варто звернутися до дослідження [6], ре-
зультати якого вказують, що керівництво фондів 
розвитку громад серед найбільш ефективних 
способів формування ендаументу в Україні від-
значають такі: 1) отримання грантів міжнародних 
організацій (85% респондентів); 2) кошти вітчиз-
няних фондів або організацій (68% респондентів); 
3) державні гранти (33% респондентів). Такі ре-
зультати опитування вказують не лише на пріо-
ритети фондів, а й на фінансові можливості до-
норів та зрозумілість і прозорість процедур виді-
лення коштів. 

Також серед поширених, але менш ефектив-
них способів залучення коштів у цьому дослі-
дженні вказувалися такі традиційні методи фанд-
райзингу, як: листи–звернення, особисті зустрічі 
та переговори, дзвінки до спонсорів, скриньки 
для пожертв, проведення благодійних аукціонів, 
культурних заходів тощо. Ще однією особливістю 
формування ендаументу у вищезгаданому дослі-
дженні є слабке використання в Україні таких 
видів самостійної бізнес–активності фондів роз-
витку громад, як власні комерційні чи соціальні 
підприємства та розповсюдження власних пері-
одичних видань. 

Висновки. Наявні світові тенденції поши-
рення фондів розвитку громад дозволяють стве-
рджувати, що протягом останніх десятиліть вони 
стали не просто обов’язковим елементом гро-
мадської активності в багатьох країнах світу, а й 
фактором, що чинить вплив на формування гло-
бального громадського суспільства. 

Цей висновок може сприйматися як перебі-
льшення, зважаючи на те, що  фонди є локаль-
ними організаціями, які поєднують місцевих акти-
вістів і організації та вирішують завдання в межах 
чітко визначеної території. Проте враховуючи 
зростання кількості фондів розвитку громад, їх 
розповсюдження у світі та взаємозв’язки, фонди 
розвитку громад стають організаціями, що дозво-
ляють локально вирішувати єдині глобальні про-
блеми та розповсюджувати набутий у різних час-
тинах світу досвід. Фонди об’єднують свою діяль-
ність, щоб спільно знайти вирішення локальних 
чи глобальних проблем.  

«Думай глобально – дій локально» – девіз 
Римського клубу, незалежної експертної групи 
для оцінки довгострокових наслідків існуючих 
проблем та перспектив розвитку людства. Фонди 
розвитку громад реалізують цей девіз в своїй 
практичній діяльності. 

Підтвердженням цього є випадки, коли доно-
ри ініціюють фінансування локальних проектів, 
які є частинами міжнародних програмам, або 
долучаються до реалізації проектів у інших краї-
нах світу. Ці практики спостерігаються під час 
проведення компаній, спрямованих на вирішення 
глобальних проблем, таких як боротьба із бідніс-
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тю, наслідками екологічних чи природних катаст-
роф. 

Тобто на даний момент фонди розвитку гро-
мад із розрізнених організацій, що займалися 
місцевою філантропією, перетворилися на поту-

жну світову мережу, що створює інфраструктуру 
доброчинності, яка заснована на використанні 
горизонтальних зв’язків між локальними спільно-
тами різних країн та культур. 
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Петрушенко Ю.Н. Фонды развития общин: опыт международного успеха и возможнос-

ти функционирования в Украине 
В статье проанализирован зарубежный опыт функционирования фондов развития сообществ 

с целью использования этого инструмента финансирования местного развития в Украине. Рас-
смотрены определения и функции фондов развития местных сообществ, их структура и источ-
ники формирования финансовых ресурсов. Проанализированы препятствия на пути создания фон-
дов развития местных сообществ и перспективы их функционирования в Украине и в мире.  
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Petrushenko Y.M. Development fund: experience international success and possibilities of 
operation in Ukraine 

Foreign experience of the functioning of community development funds (with the aim to use this tool to 
finance local development in Ukraine) was analyzed in the article. Definition and functions of community 
development funds, their structure and sources of financial resources’ formation were studied. Obstacles on 
the way to creation of community development funds, and perspectives of their functioning in Ukraine and 
throughout the world were analyzed.  
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